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Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Güvenlik Önlemleri
Kişisel yaralanmalardan, diğer kişileri yaralamaktan veya maddi hasarlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun ve
aşağıda yer alan güvenlik önlemlerini yerine getirdiğinizden emin olun.
Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hatalı kullanımlar hasara veya zarara neden olabilir. Bunların ciddiyeti aşağıdaki gibi sıralanabilir:

UYARI
Bu işaret ciddi yaralanmayı veya ölüm tehlikesini simgeler.

DİKKAT
Bu işaret yaralanmayı veya üründe meydana gelebilecek hasarı simgeler.
Bu işaret ZORUNLU bir eylemi simgeler.

Bu işaret YASAKLANMIŞ bir eylemi simgeler.

UYARI
• Bu aletin fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip
veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim sağlanmadıkça
ya da talimat verilmediği sürece uygun değildir. Çocukların
cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetlenmelidir.
• Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez.
Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için daima
yetkili servis personeli danışın.
Hatalı kurulum veya taşıma kaçaklara, elektrik şokuna veya
yangına neden olacaktır.
• Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri
sergilemesi durumunda klimanın çalışmasını derhal durdurun
ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını
kesin. Daha sonra yetkili servis personelidanışın.
• Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine özen gösterin.
Zarar görmesi durumunda yalnızca yetkili bir servis personeli
tarafından değiştirilmelidir.

• Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da her türlü yanıcı
maddeden uzak tuttuğunuzdan emin olun ve yetkili bir servis
personeline danışın.
• Yıldırım görüyorsanız veya gök gürültüsü duyuyorsanız,
yıldırım çarpması meydana gelebilir.
Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için uzaktan kumandayı
kullanarak klimayı kapatın ve gök gürültülü fırtına esnasında
kendisine veya elektrik girişine dokunmayın.
• Üniteyi mineral yağ ile dolu alanlara ya da mutfak gibi
sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu ortamlara kurmayın.
• Bu ürünü fişini takıp çıkararak veya şalteri açıp kapatarak
çalıştırmayın veya durdurmayın.
• Ünitenin yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
• Kendinizi saatler boyunca doğrudan soğutma akışına maruz
bırakmayın.
• Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi çıkış portuna,
açılır panele veya giriş ızgaralarına sokmayın.
• Islak elle çalıştırmayın.

• Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
• Ürünü daima hava filtreleri takılı şekilde çalıştırın.
• Her türlü elektronik ekipmanın, hem iç hem de dış
ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
• İç üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksınız güç kablosunu sökün.
• Uzun bir kullanım periyodu sonrasında, ürünün düşmesini
önlemek için kurulum standının çürüyüp çürümediğini kontrol edin.
• Bu ürünü bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hastaların
bulunduğu bir odada kullanıyorsanız hava akış yönü ve oda
sıcaklığı dikkatlice ayarlanmalıdır.
• Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına
yöneltmeyin.
• Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya üzerlerini
örtmeyin.
• Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
• Ünitenin üzerine çıkmayın, nesne koymayın veya üniteye bir
şeyler asmayın.
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• Ünitenin üzerine vazo veya su deposu koymayın.
• İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev
eşyalarını koymayın.
Üniteden damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşyanızda
hasara ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
• Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
• Bu ürünü yiyeceklerin, bitkilerin, hayvanların, değerli
eşyaların, sanat eserlerinin veya diğer nesnelerin
muhafazasında kullanmayın. Bu durum söz konusu öğelerde
kalite veya nitelik kaybına neden olabilir.
• Bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akışına maruz
bırakmayın.
• Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
• Fişi çıkarmak için güç kaynağı kablosundan çekmeyin.
• Üniteyi monte ederken veya ünitenin bakımını yaparken
kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ya da dış ünitede yerleşik
olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.

Türkçe

DİKKAT

Tr-1
6/28/2013 11:47:41 AM

İç Ünite ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma
1

Giriş ızgarası

2

Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen
kapatıldığından emin olun. Tamamen kapatılmaması ürünün
performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.

2

1

Manüel AUTO (OTO.) düğmesi

Uzaktan kumandayı kaybetmeniz veya kumandada arıza meydana
gelmesi durumunda kullanın.
Durum

Eylem

Çalışma sırasında
Durdurma

3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.
3 saniyeden uzun ve 10 saniyeden kısa bir süre basılı tutun.
10 saniyeden uzun bir süre
basılı tutun.
(Sadece bakım için.*)
3 saniyeden kısa bir süre basılı
tutun.

Temizledikten
sonra

3

Ön panel

4

Cebri soğutma

4

Filter (Filtre) göstergesini sıfırlama

Dikey hava akış yönü panjuru

COOL (SOĞUK) veya
DRY (KURU) modu

1*
5

6 7

5

11

6

8
10

2

3

HEAT (SICAKLIK) modu

5

4

11

9

Yatay hava akış yönü panjurları

7*

6

DİKKAT
Yatay hava akış yönünü ayarlamadan önce, dikey hava akış yönü
panjurunun tamamen kapalı olduğundan emin olun.

*: Her modda varsayılan ayar.

• Elle ayarlamayın.
• AUTO (OTO.) veya HEAT (SICAKLIK) modunun başında ayarlama
için bir süreliğine 1. konumda kalabilirler.
• COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken açıyı 30 dakikayı aşkın bir
süre boyunca 4.-7. konumlarda tutarsanız, otomatik olarak 3. konuma döner.
COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken açı birkaç saatliğine 4.-7. konumlarına ayarlanırsa yoğunlaşma meydana gelebilir ve damlalar eşyalarınızı ıslatabilir.

5

12

7

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan SET (AYARLA) düğmesine
bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjurunun açısı
aşağıda belirtildiği şekilde hareket eder:

4

3

Stop
AUTO (OTO.)

*:Cebri soğutmayı durdurmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan bu
düğmeye veya START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.

1
2
3

13

Mod veya çalışma

Güç dağıtıcı

İki düğmeyi elle ayarlayın.

12

Hava filtresi

Bkz. page 6

Bakımı kolay hava filtreleri küflenmeye karşı korur.

13

Hava temizleme filtreleri

Bkz. page 7

Havayı arındırın ya da kokusunu giderin ve temiz hava akışı sağlayın.

Dikey hava akış yönü panjurunun hareketine bağlı olarak, güç dağıtıcının açısı şu şekilde hareket eder:
Dikey hava akış
yönü panjuru

1

Güç dağıtıcı

1

2

3

5

4

2

6

3

İç ünite aksesuarları

7

4

• SWING (SALLANMA) çalışmasında güç dağıtıcı hareket etmez.

6

Tahliye hortumu

7

Uzaktan kumanda sinyal alıcısı

Uzaktan
kumanda

Uzaktan kumanda
tutucu

Kılavuz vidalar
(M3 × 12 mm)

DİKKAT
İç ünite ve uzaktan kumanda arasında uygun sinyal bağlantısı sağlamak için sinyal alıcıyı aşağıdakilerden uzak tutun:
- Doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışık
- Flat panelli televizyon ekranı
Çevirici türler gibi anlık floresan ışıklarının olduğu odalarda
sinyal doğru şekilde alınamayabilir. Bu gibi durumlarda, lütfen
ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

8

Hava temizleme filtreleri

Bebeklerin veya küçük çocukların pilleri yanlışlıkla yutmamalarına dikkat edin.

Uzaktan kumanda tutucu kurulumu
1

2

3 Yukarı
kaydırın

TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi (turuncu)

TIMER (ZAMANLAYICI) çalışma sırasında yanar ve zamanlayıcı ayar
arızası algılandığında yavaşça yanıp söner.
Zamanlayıcı ayar arızası durumunda sayfa 5'de bulunan "Oto.
yeniden başlat fonksiyonuna" bakınız.

Filtre tutucular

UYARI

ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi (yeşil)

ECONOMY (EKONOMİ) çalışmasında ve 10 °C HEAT (10 °C
SICAKLIK) çalışmasında yanar.

9

Piller

Vidalar
Yerleştirin

10 OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi (yeşil)
Normal çalışma sırasında yanar ve otomatik buz çözme çalışması
sırasında yavaşça yanıp söner.
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KLİMA Duvara Monte Tip

Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma
DİKKAT
• Uzaktan kumandanın işlev bozukluğu yaşamasını veya zarar
görmesini önlemek için:
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya aşırı
sıcağa maruz kalmayacağı bir yere koyun.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pillerini sökün.
- Boşalan piller anında sökülmeli ve de bölgenizdeki yerel
yasalara ve düzenlemelere göre imha edilmelidir.

• Pil sıvısı cildinize, gözlerinize veya ağzına temas ederse,
hemen bol suyla yıkayın ve hekiminize başvurun.
• Uzaktan kumanda ve iç ünite arasındaki perde veya duvar
gibi engeller doğru sinyal bağlantısını etkileyebilir.
• Uzaktan kumandaya güçlü şoklar uygulamayın.
• Uzaktan kumandanın üstüne su dökmeyin.
• Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Pil (R03/LR03/AAA × 2) takma ve uzaktan kumandayı hazırlama
3

4

1

6
5
7

2

5

Saat ayarını başlatmak için CLOCK ADJUST (SAAT AYARI)
düğmesine basın.

6

Zamanı ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda, değer 1 dakika artar ya da azalır.
Düğme basılı tutulduğunda, değer 10 dakika artar ya da azalır.
Saat ayarını tamamlamak için CLOCK ADJUST (SAAT AYARI)
düğmesine tekrar basın.

7

Notlar:
• Sadece belirtilen türden pil kullanın.
• Yeni ve kullanılmış pilleri aynı anda kullanmayın.
• Normal kullanım şartları altında pilleri bir yıl boyunca kullanılabilir.
• Uzaktan kumanda aralığı fark edilecek şekilde kısaldıysa pilleri
değiştirin ve RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basın.

Çalıştırmayı aşağıdaki 3 adımı izleyerek kolayca başlatabilirsiniz:

1

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi

2

MODE (MODU) düğmesi

Bu işlevi devre dışı bırakmak için, montajı yapan kişiye ya da yetkili
servis personeline danışın.
Ayar değiştirilse bile, fan hızı COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU)
modunda “AUTO” (OTO.) olarak ayarlanırsa, bu işlev, devridaim
edilen iç nem yayılımını bastırmak için çalışmaya devam eder.

Çalıştırma modunu aşağıdaki sırayla değiştirir.
AUTO
(OTO.)

COOL
(SOĞUK)

DRY
FAN
HEAT
(KURU) (VANTİLATÖR) (SICAKLIK)

3

HEAT (SICAKLIK) modu hakkında notlar:
• Çalıştırma başlangıcında iç ünite hazırlık amacıyla 3-5 dakikalığına
düşük fan hızında çalışır ve daha sonra seçili fan hızına geçer.
• Otomatik buz çözme işlemi gerektiğinde ısıtma işleminin önüne
geçebilir.
COOL (SOĞUK) modu hakkında notlar:
İç ünite fanı, dış ünite durduğunda iç ünite fanının dönüşünü
durdurarak güç tasarrufu çalışmasını destekleyen enerji tasarrufuna
yönelik iç ünite fanı kontrolünü gerçekleştirmek için zaman zaman
durabilir.
Başlangıç ayarında bu işlev etkinleştirilir.

SET TEMP. (SICAK. AYARLA) (sıcaklık) düğmeleri

İstenen sıcaklığı ayarlayın.
Değerin, COOL/DRY (SOĞUK/KURU) modunda geçerli oda
sıcaklığından daha düşük ve HEAT (SICAKLIK) modunda daha
yüksek sıcaklığa ayarlanması gerekir.
Aksi halde, karşılık gelen çalışma modu başlamaz.
Sıcaklık ayar aralığı
AUTO/COOL/DRY (OTO./SOĞUK/KURU)

18–30 °C

HEAT (SICAKLIK)

16–30 °C

*:FAN (VANTİLATÖR) modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

7

4

6
2

8

19

9

18

10

3
5

17
16

11

15

12

14

13

1

(devamı)
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Uzaktan Kumanda ile ilgili Genel Bakış ve Çalıştırma
4

Uzaktan kumanda ekranı

10 SET (AYARLA) düğmesi

Açıklamaya yönelik olarak bu bölümde olası tüm göstergeler
verilmiştir. Asıl çalışma sırasında ekran, düğme çalışması ile
bağlantılıdır ve sadece her bir ayar için gerekli göstergeleri görüntüler.

5

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan
maksimum güçte çalışacaktır.
POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışmasını başlatmak için düğmeye
bastığınızda iç ünite 3 kısa bip sesi verir.
POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışması aşağıdaki durumlarda otomatik olarak
kapatılır:
• Oda sıcaklığı COOL (SOĞUK) , DRY (KURU) veya HEAT
(SICAKLIK) modunda ayarlanan sıcaklık ayarına ulaştığında.
• POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışma modu ayarının üzerinden 20 dakika
geçtiğinde.
POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışmasının ayarlanması sırasında otomatik
olarak kapanmaz.
Notlar:
• Hava akış yönü ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
• Bu program ECONOMY (EKONOMİ) çalışması ile beraber kullanılamaz.
Normal çalışmaya dönmek için düğmeye tekrar basın. İç ünite 2 kısa bip sesi verir.

Oda sıcaklığının çok fazla düşmesini önlemek amacıyla sıcaklığı 10 °C'de
tutan 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasını başlatır.
10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasını başlatmak için düğmeye
bastığınızda, iç üniteden 2 kısa bip sesi çıkar ve ECONOMY
(EKONOMİ) göstergesi (yeşil) yanar.
Notlar:
• 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışması modunda,
düğmesi
kullanılarak yalnızca dikey hava akışı yönü ayarlanabilir.
• Oda yeterince sıcaksa HEAT (SICAKLIK) modu gerçekleştirilmeyecektir.
• Çoklu tip klima sisteminde, başka bir iç ünite HEAT (SICAKLIK)
modundaysa, 10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) çalışmasının
gerçekleştirildiği odanın sıcaklığı yükselecektir. 10 °C HEAT (10 °C
SICAKLIK) çalışması gerçekleştirilirken, tüm iç üniteler 10 °C HEAT
(10 °C SICAKLIK) çalışması modunda çalıştırılmalıdır.
Normal çalışmaya dönmek için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR)
düğmesine basın.
ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi söner.

Sinyal verici

İç ünitede bulunan sinyal alıcısını doğru şekilde hedef alın.
• Uzaktan kumanda ekranı üzerinde bulunan sinyal verici göstergesi
uzaktan kumandadaki sinyalin iletildiğini gösterir.
• Çalışma aralığı yaklaşık olarak 7 m'dir.
• Gönderilen sinyal doğru bir şekilde iletildiğinde bir bip ses duyulur. Bip sesi
duyulmazsa uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeye tekrar basın.

8

FAN (VANTİLATÖR) düğmesi

Fan hızını kontrol eder.

AUTO
(OTO.)

HIGH
(YÜKSEK)

MED
(ORTA)

LOW
(DÜŞÜK)

SWING (SALLANMA) düğmesi

Dikey hava akış yönü panjurunun otomatik sallanmasını başlatır veya durdurur.
• Düğmeye bastığınız her defasında dikey hava akış yönü panjuru
aşağıdaki gibi hareket eder:

1
2
3

COOL (SOĞUK), DRY
(KURU) ya da FAN
(VANTİLATÖR) modu
4

5

1

2

3

HEAT (SICAKLIK) ya
da FAN (VANTİLATÖR)
modu

4

5

6

7

6 7

Notlar:
• Ünitede bulunan fan çok düşük bir hızda dönerken veya durduğunda
SWING (SALLANMA) çalışması geçici olarak durabilir.
• FAN (VANTİLATÖR) modunda, SWING (SALLANMA) çalışmasını
başlatmanızdan önce ayarlanmış dikey hava akış yönüne göre ya 1
 3 ya da 4  7 salınım yönü gerçekleştirilir.

Tr-4
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12 Timer CANCEL (Zamanlayıcı İPTAL) düğmesi
Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

13 RESET (SIFIRLAMA) düğmesi
RESET (SIFIRLAMA) düğmesine basmanız gerektiğinde bir
tükenmez kalem ucu veya başka bir küçük nesneyle aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi hafifçe bastırın.

RESET

14
15

CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesi

Bkz. page 3

OFF timer (KAPATMA zamanlayıcı) düğmesi

Bkz. page 5

OFF timer (KAPANIŞ zamanlayıcı) işlevini etkinleştirir.

16

ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) düğmesi

Bkz. page 5

ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) işlevini etkinleştirir.

17 SELECT (SEÇ) düğmesi
Saat ya da zamanlayıcı ayarı için kullanılır.

18 OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesi

Bkz. page 3

Yeterince düşürülene kadar kompresörün dönüş sayısını azaltarak
ve fan hızını bastırarak dış üniteden üretilen gürültüyü azaltan
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
çalışmasını başlatır ya da durdurur.
Çalışma bir kez ayarlandığında, iç ünite çalışması durdurulsa bile, çalışmayı
durdurmak için bu düğmeye tekrar basana kadar çalışma ayarı korunur.
Uzaktan kumanda ekranındaki OUTDOOR UNIT LOW NOISE
(DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) göstergesi
, ünitenin
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
modunda olduğunu gösterir.
Notlar:
• Bu çalışma aşağıdaki modlarla beraber kullanılamaz:
FAN (VANTİLATÖR) modu, DRY (KURU) modu,
POWERFUL (GÜÇLÜ) çalışma modu
• Bu çalışma, çoklu tip bir klimada kullanılamaz.
Bu mod, çoklu tip bir klimada yanlışlıkla ayarlanırsa, düğmeye
basarak ayarı iptal edin. Aksi halde, uzaktan kumandanın sinyali
düzgün biçimde iletilemez.

19

QUIET
(SESSİZ)

• AUTO (OTO.) seçili olduğunda fan hızı otomatik olarak çalışma
moduna göre ayarlanır.

9

SLEEP timer (UYKU zamanlayıcı) düğmesi

Zamanlayıcı ayarını iptal eder.

10 °C HEAT (10 °C SICAKLIK) düğmesi

7

11

Aşamalı sıcaklık kontrolüyle rahat biçimde uyumanıza yardımcı olan
SLEEP (UYKU) zamanlayıcıyı etkinleştirir.

POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesi

6

Dikey hava akış yönünü ayarlar.

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesi

Oda sıcaklığını koruyan ayarlamaya nazaran daha düşük elektrik tüketimiyle
çalışan ECONOMY (EKONOMİ) çalışmasını başlatır veya durdurur.
Düğmeye bastığınızda iç ünitede bulunan ECONOMY (EKONOMİ)
göstergesi yanmaya başlar.
• COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU) modunda, oda sıcaklığı
ayarlanan sıcaklığa göre birkaç derece daha yükseğe ayarlanır.
HEAT (SICAKLIK) modunda, oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa göre
birkaç derece daha düşüğe ayarlanır.
• Özellikle COOL (SOĞUK) ya da DRY (KURU) modunda oda sıcaklığını
önemli derecede düşürmeden nem oranını iyileştirebilirsiniz.
Notlar:
• COOL (SOĞUK), HEAT (SICAKLIK) ya da DRY (KURU) modunda
bu işlemin maksimum çıkışı sıradan klima çalışmalarına göre
yaklaşık olarak %70'i kadardır.
• Bu işlem sıcaklık kontrolü için AUTO (OTO.) modunun kullanıldığı
durumlarda kullanılamaz.
• Çoklu tip klima sisteminde, ECONOMY (EKONOMİ) çalışması
yalnızca karşılık gelen uzaktan kumandada ECONOMY (EKONOMİ)
düğmesine basılan iç ünitede gerçekleştirilir.
: Ayarlama, gösterge sabit yanarken yapılmalıdır.
: Bu düğme sadece klima çalışır durumdayken kullanılabilir.
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Timer (Zamanlayıcı) Çalışması
Zamanlayıcı ayarları hakkında not:
Güç beslemesinde elektrik kesintisi gibi meydana gelebilecek herhangi bir kesinti dahili saatin yanlış çalışmasına neden olabilir.
Bu durumda iç ünitede bulunan TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi yanıp sönmeye başlar ve ayarları yeniden yapmanız gerekir.

ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) ya da OFF timer (KAPANIŞ zamanlayıcı)
İç üniteyi START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basarak açın.
İç ünitedeki OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanar.
İç ünite zaten çalışıyorsa bu adımı atlayın.
2 ON timer (AÇILIŞ zamanlayıcı) ya da OFF timer (KAPATMA
zamanlayıcı) düğmesine basın.
Uzaktan kumanda ekranında Clock (Saat) göstergesi yanıp sönmeye
başlar ve iç ünitedeki TIMER (ZAMANLAYICI) göstergesi yanar.
3 Clock (Saat) göstergesi yanıp sönerken yaklaşık 5 saniye içinde
SELECT (SEÇ) düğmesine basarak zamanı ayarlayın.
(Yaklaşık 5 saniye sonra, uzaktan kumanda gösterimi bekleme
ekranına döner.)
Zamanlayıcıyı iptal etmek ve normal çalışmaya dönmek için CANCEL
(İPTAL) düğmesine basın.
Zamanlayıcı ayarını yeniden yapmak için 2 ve 3. adımları yerine getirin.

1

Program zamanlayıcısı (AÇILIŞ ve KAPANIŞ
zamanlayıcısının ortak kullanımı)
Tümleşik ON–OFF (AÇILIŞ–KAPANIŞ) veya OFF–ON (KAPANIŞ–
AÇILIŞ) zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
Yapılandırılmış başlangıç zamanı geçerli saate daha yakın olan zamanlayıcı
önce çalışır ve zamanlayıcı çalışma sırası şu şekilde görüntülenir:
Zamanlayıcı
ON–OFF timer (AÇILIŞ–KA-

Uzaktan kumanda ekranındaki gösterge

PANIŞ zamanlayıcı)
OFF–ON timer (KAPANIŞ–
AÇILIŞ zamanlayıcı)

Ayarlanan zamanlayıcı bir önceki zamanlayıcı süresi bitiminde süre
sayımını başlatır.

Çalışma Konusunda Genel Bilgiler

Notlar:
• Program zamanlayıcısı ayarlandıktan sonra ayar değerlerini
değiştirirseniz, geri sayım süresi o anda sıfırlanacaktır.
• Her bir kombinasyona yönelik zaman ayarı 24 saatlik bir aralık içinde olmalıdır.

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı
1

2

SLEEP (UYKU) zamanlayıcıyı etkinleştirmek için SLEEP timer
(UYKU zamanlayıcı) düğmesine basın.
İç ünitedeki OPERATION (ÇALIŞTIRMA) ve TIMER
(ZAMANLAYICI) göstergesi yanar.
Clock (Saat) göstergesi yanıp sönerken yaklaşık 5 saniye içinde
SELECT (SEÇ) düğmesine basarak zamanı ayarlayın.
(Yaklaşık 5 saniye sonra, uzaktan kumanda gösterimi bekleme
ekranına döner.)
Düğmeye bastığınız her seferde zaman aşağıdaki gibi değişir:
0.5
(30 dk.)

1.0

2.0

3.0

5.0

7.0

9.0
saat

Zamanlayıcıyı tekrarlamak için, uzaktan kumanda ekranında
göstergesi
görüntülenmediği sırada SLEEP timer (UYKU zamanlayıcı) düğmesine basın.
SLEEP (UYKU) zamanlayıcı aşağıda gösterilen zamanlamaya göre
otomatik olarak sıcaklık ayarını kontrol eder ve rahatça uykuya dalmanızı
ve uyurken ortamın aşırı ısınmasını veya soğumasını önlemenize yardımcı
olur. Ayarlanan sürenin dolmasıyla beraber klima tamamen kapanır.
COOL (SOĞUK) veya
HEAT (SICAKLIK) modunda
DRY (KURU) modunda
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

Ayarlı
sıcaklık

30 dk.
1 saat
1,5 saat

Ayarlanan süre
1 saat
1 °C

Ayarlanan süre

2 °C

Otomatik buz çözme çalışması

Çoklu tip klima

Dış sıcaklık çok düşük ve nem oranı çok yüksek olduğu
durumlarda ısıtma çalışması sırasında dış ünitede buz oluşumu
meydana gelebilir ve ürünün çalışma performansını düşürebilir.
Buz koruması için klima bir mikrobilgisayar kontrollü otomatik
buz çözme fonksiyonu ile donatılmıştır.
Buz oluşması durumunda klima geçici olarak durur ve kısa
bir süre için buz çözme devresi devreye girere (maksimum 15
dakikalığına). İç ünitede bulunan OPERATION (ÇALIŞTIRMA)
göstergesi bu çalışma sırasında yanıp söner.
Isıtma işlemi sonrasında dış ünite üzerinde buz oluşması
durumunda, dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik
olarak durur. Saha sonra otomatik buz çözme çalışması başlar.

Bu iç ünite, çoklu tip bir dış üniteye bağlanabilir ve birden fazla
konumda birden fazla iç ünitenin çalıştırılmasına olanak tanıyan
çoklu tip bir klima olarak kullanılabilir.
İç üniteler, kendi randımanlarına göre aynı anda çalıştırılabilir.

Oto. yeniden başlat fonksiyonu
Elektrik kesilmesi gibi güç kesintisi durumunda klima durur.
Ancak elektriğin geri gelmesiyle otomatik olarak kendisini
yeniden başlatır ve bir önceki çalışmaya devam eder.
Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra bir elektrik kesilmesi
durumunda zamanlayıcının geri sayımı sıfırlanacaktır.
Elektriğin geri gelmesiyle iç ünitede bulunan TIMER
(ZAMANLAYICI) göstergesi bir zamanlayıcı arızası olduğuna
belirtmek için yanıp söner. Bu gibi durumlarda zamanlayıcıyı
isteğiniz saate sıfırlayın.
Diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan arızalar:
Klima yakınında elektrikli bir tıraş makinesi ya da bir kablosuz radyo
vericisi gibi elektrikli ev aletleri kullanılması arızaya neden olabilir.
Buna benzer bir arıza ile karşılaşmanız durumunda şalteri kapatın.
Daha sonra tekrar açın ve uzaktan kumandayı kullanarak çalışmayı
yeniden başlatın.

Birden fazla iç ünitenin aynı anda kullanımı
• 2 ya da daha fazla iç ünite aynı anda çalıştırılırsa, ısıtma ve
soğutma verimliliği, iç ünitenin tekli kullanımındaki verimlilikten
düşük olacaktır.
Diğer yardımcı ısıtma ya da soğutma cihazıyla birleşik
kullanım önerilir.
• Birden fazla iç ünite çalıştırıldığında aşağıdaki kombinasyonlar
gerçekleştirilemez:
- HEAT (SICAKLIK) modu ve COOL (SOĞUK) modu (veya
DRY [KURU] modu)
- HEAT (SICAKLIK) modu ve FAN (VANTİLATÖR) modu
Daha sonra çalıştırılan iç ünite durur ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanıp söner.
• Dış ünitenin çalışma modu (HEAT [SICAKLIK], COOL
[SOĞUK] ve DRY [KURU]), ilk çalıştırılan iç ünitenin çalışma
moduna göre belirlenir. İç ünite FAN (VANTİLATÖR) modunda
başlatılırsa, dış ünitenin çalışma modu belirlenemez.
Örneğin, iç ünite (A) FAN (VANTİLATÖR) modunda başlatılır ve
ardından iç ünite (B) HEAT (SICAKLIK) modunda çalıştırılırsa,
iç ünite (A) geçici olarak FAN (VANTİLATÖR) modunda çalışma
başlatacak ancak iç ünite (B) HEAT (SICAKLIK) modunda
çalışma başlattığında, iç ünite (A) OPERATION (ÇALIŞTIRMA)
göstergesi (yeşil) yanıp sönmeye başlayacak (1 saniye yanıp 1
saniye sönen şekilde) ve bekleme moduna geçecektir. İç ünite
(B) HEAT (SICAKLIK) modunda çalışmaya devam edecektir.
• HEAT (SICAKLIK) modunda, ünite çalışması durdurulsa bile, yayılan
ısıdan ya da iç ünite boyunca devridaim yapılan soğutucudan dolayı
iç ünitenin üstü sıcak olabilir. Bu hatalı çalışma değildir.
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Bakım ve Temizleme
DİKKAT
• İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve bütün güç beslemesini çıkardığınızdan emin olun.
• Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması klimanın
performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.
• Ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ünitede yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.
• İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
• Üniteye bakım yaparken kaygan, dengesiz ya da sağlam olmayan yüzeylere koymayın.

Günlük bakım

Hava filtresinin temizlenmesi

İç ünite gövdesini temizlerden şu hususlara dikkat edin:
• 40 °C daha sıcak su kullanmayın.
• Benzin veya tiner gibi temizleyici ve uçucu özelliğe sahip çözücüler
kullanmayın.
• Birimi yumuşak bir bez ile hafifçe silin.

Giriş ızgarasının temizlenmesi
1

Giriş ızgarasını a oku yönünde açın. Giriş ızgarasının sağ ve sol
montaj millerine dışa doğru hafifçe bastırırken b, giriş ızgarasını
c oku yönünde çıkarın.

Ürünün çalışma verimliliğini korumak için filtreleri düzenli aralıklarla
temizlemeniz gerektiğini unutmayın.
Tozla tıkanmış bir filtrenin kullanılması ürün performansını düşürecektir ve
hava akışında düşüşe veya çalışma gürültüsünde artışa neden olabilir.
Normal kullanım şartları altında hava filtresini 2 haftada bir temizleyin.

1

Giriş ızgarasını açın.
(“Giriş ızgarasını temizleme” kısmındaki 1. adımın a bölümüne
başvurun.)

2

Giriş ızgarasını elinizle tutarken, filtrenin kulpunu a ok yönünde
yukarı çekip 2 çengeli b serbest bırakın.
Ardından, filtreyi, aşağı doğru yavaşça kaydırarak c çekip çıkarın.

c

c

a

b

c

b

a

a

a

b

3

2

3

Su veya ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile giriş
ızgarasını hafifçe temizleyin.
Daha sonra kuru ve yumuşak bir bez ile silin.

Filtre tutucu ve hava temizleme filtresi, hava filtresinin arka
tarafına takılıdır. Bunları, filtre tutucunun her bir köşesinin
mandalını açarak d hava filtresinden çıkarın.
d

d

Izgarayı yatay şekilde tutarken a panelinin üstünde bulunan
yastık bloklarına sol ve sağ montaj millerini yerleştirin. Her bir mili
düzgün biçimde tutturmak için, yerine oturana kadar mili geçirin.
Daha sonra b giriş ızgarasını kapatın.
d

b

b

Tr-6

d

4

Elektrikli süpürge kullanarak veya yıkayarak filtreyi tozdan
arındırın.
Filtreyi temizlerken nötr deterjan ve ılık su kullanın.
Filtreyi güzelce duruladıktan sonra yerine takmadan önce gölgeli
bir yerde tamamen kurumasını sağlayın.

5

Hava temizleme filtresini ve filtre tutucuyu her bir hava filtresine
takın.

6

Filtrenin her iki tarafını ön panelle hizalayarak hava filtresini takın
ve tamamen oturana kadar filtreyi bastırın.

a

a

4

b

Not:
2 tırnağın da panel üzerinde bulunan kılavuz deliklerine tam
oturduğundan emin olun.

Giriş ızgarasını tamamen kapatmak için 4 noktaya baskı
uygulayın.
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Bakım ve Temizleme
7

Giriş ızgarasını sıkıca kapatın.
(“Giriş ızgarasını temizleme” kısmındaki 4. adıma başvurun.)

Hava temizleme filtresini değiştirme
1

Hava filtresini çıkarın. (“Hava filtresini değiştirme” kısmındaki 1.
adıma başvurun.)

2

Filtre tutucunun 2 mandalını a serbest bırakın ve tutucuyu b oku
yönünde çevirin.
Kirli hava temizleme filtresini c çıkarın.
Not:
Hava temizleme filtresi her bir hava filtresine takılıdır.
a

a

6

Giriş ızgarasını sıkıca kapatın.
(“Giriş ızgarasını temizleme” kısmındaki 4. adıma başvurun.)

Bu üründe, aşağıdaki 2 hava temizleme filtresi tipi kullanılır.
Bunları değiştirirken, bu ürüne yönelik özel hava temizleme filtrelerini
satın alın.
ELMA-KATEŞİN FİLTRE: UTR-FA16
(1 levha)
Statik elektrik kullanımıyla, tütün dumanı ya da bitki poleni gibi ince
parçacıkları ya da tozu gidererek havayı temizler.
• Bu filtre tek kullanımlıktır. Yıkamayın ya da yeniden kullanmayın.
• Paketi açtığınızda olabildiğince çabuk kullanın. Paketi açık olarak
bırakıldığında filtrenin temizleme etkisi düşer.
• Normal kullanım şartları altında filtreyi 3 ayda bir değiştirin.
• Fan hızının yüksek değere ayarlanmasıyla, hava temizleme etkisi
artar.
İYON KOKU GİDERME FİLTRESİ: UTR-FA16-2

b

(Açık mavi, 1 levha)

c

3

Yeni ya da bakımı yapılan hava temizleme filtresini d filtre
tutucuya takın.
Yeni hava temizleme filtresi, sağ ya da sol tutucudan birine
takılabilir.

Üniteyi uzun bir süre kullanmadıktan sonra

d

4

Filtre tutucunun 2 köşesini e hava filtresine sıkıca tutturun.
e

Süper mikro seramik parçacık içeriği, koku giderici etkiye sahip olduğu,
oda kokusunu emip azalttığı düşünülen negatif hava iyonları üretir.
• Koku giderici etkiyi sürdürmek için, filtreyi 3 ayda bir aşağıdaki
şekilde temizleyin:
1. İyon koku giderme filtresini çıkarın.
2. Filtrenin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su tutun.
3. Sulandırıcı nötr deterjanla filtreyi hafifçe yıkayın. Hasar nedeniyle
koku giderici etkinin azalmasını önlemek için sıkarak ya da
ovarak yıkamayın.
4. Filtreyi, akan suda iyi durulayın.
5. Filtreyi, gölge bir yerde iyice kurutun.
6. İyon koku giderme filtresini kapalı mekan ünitesine yeniden takın.
• Normal kullanım şartları altında filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

e

İç üniteyi 1 ay veya daha uzun bir süre boyunca kapalı durumunda
tuttuysanız, normal çalıştırma işlemine geçmeden önce yarım gün
boyunca FAN çalıştırmasını gerçekleştirerek iç parçaların tamamen
kurumasını sağlayın.

Ek denetim
Bu kılavuzda yer alan günlük bakım ve temizleme prosedürlerini
uygulamanıza rağmen üniteyi uzun bir süre boyunca kullanmanız
sonucunda biriken toz ürün performansında düşüşe sebep olabilir.
Bu gibi durumlarda bir ürün denetimi önerilir.

5

Hava filtresini geri takın. (“Hava filtresini temizleme” kısmındaki 6.
adıma başvurun.)

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. yetkili servis personeli.

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU
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Sorun Giderme
UYARI
Aşağıdaki durumlarda, klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kapatarak veya fişi çekerek bütün elektrik bağlantısını kesin. Ardından bayinize ya da yetkili servis personelinize danışın.
Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde değildir.
• Ünite yanık kokusu ya da duman yayarsa
• Üniteden su sızarsa
Aşağıda belirtilen durumlar bir ürün arızasına işaret etmez. Bunlar ürün ile ilgili normal fonksiyonlar veya özelliklerdir.
Durum

Yeniden başlattıktan sonra
çalışma gecikiyor.
Gürültü geliyor.

Sebep

Bkz.
sayfa

Sigortanın patlamasını önlemek için, kompresör bir güç beslemesinin aniden kesilmesi sonucunda
OFF (KAPALI) → ON (AÇIK) durmuşun 3 dakikalık koruma devresi sırasında çalışmayacaktır.

–

• Çalışma sırasında veya klimanın durdurulmasından hemen sonra soğutma sesi duyulabilir. Ve
genellikle çalışmaya başladıktan 2-3 dakika sonra duyulur.
• Çalışma sırasında, sıcaklık değişimi nedeniyle ön paneldeki dakika genleşme ve daralma ile
üretilen hafif bir gıcırdama sesi duyulabilir.

–

Isıtma işlemi sırasında otomatik buz çözme işleminden kaynaklanan cızırtılı bir ses duyulabilir.

5

Üniteden koku geliyor.

Klima tarafından emilen eşya, mobilya veya sigara dumanı kokusu olabilir.

–

Üniteden duman veya buhar
geliyor.

COOL (SOĞUK) veya DRY (KURU) modundayken ani soğutma işlemi nedeniyle oluşan ince bir
yoğunlaşma sisi yayılabilir.

–

Isıtma işlemi sırasında üniteye gömülü bulunan fan durabilir ve otomatik buz çözme çalışması tarafından yayılan buhar görülebilir.

5

• Isıtma işlemi başlatıldıktan hemen sonra ünitenin iç parçalarını ısıtmak adına fan geçici olarak çok
düşük bir hıza çalışır.
• HEAT (SICAKLIK) modundayken oda sıcaklığı ayarlanın sıcaklığın üstündeyse, dış ünite durur ve
iç ünite çok düşük bir fan hızında çalışır.

–

HEAT (SICAKLIK) modundayken ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi yanıp sönerken iç ünite
otomatik buz çözme çalıştırmasını gerçekleştirmek için maksimum 15 dakikalık bir süre boyunca durur.

5

DRY (KURU) modundayken iç ünite oda nemini ayarlamak için çok düşük bir fan hızında çalışır ve
zaman zaman durabilir.

–

Hava akışı düşük veya duruyor.

Dış üniteden su geliyor.

Fan hızı "QUIET" (SESSİZ) olarak ayarlandığında, fan çok düşük bir hızda çalışır ve hava akışı düşer.

–

COOL (SOĞUK) modunda, dış ünite durdurulduğunda iç ünite fanı zaman zaman durabilir.

3

AUTO (OTO.) modundayken izleme çalışması gerçekleştirildiğinde fan çok düşük bir hızda çalışır.

–

Çoklu tip bir klima sisteminde birden fazla ünite aşağıdaki farklı çalışma modlarının kombinasyonunda çalıştırıldığında, daha sonra çalıştırılan iç ünite durur ve OPERATION (ÇALIŞTIRMA) göstergesi
yanıp söner.
• HEAT (SICAKLIK) modu ve COOL (SOĞUK) modu (veya DRY [KURU] modu)
• HEAT (SICAKLIK) modu ve FAN (VANTİLATÖR) modu

5

Isıtma çalışması sırasında otomatik buz çözme işlemi tarafından oluşturulan su, dış üniteden su gelebilir.

–

Bir yeri aramadan veya yardım istemeden önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirerek sorunu bulmayı deneyin:
Durum

Çalışmıyor.

Düşük soğutma ya da ısıtma
performansı.

Tanı

Bkz.
sayfa

 Şalter mi kapatıldı?
 Bir elektrik kesintisi mi oldu?
 Bir sigorta mı patladı ya da şalter mi attı?

–

 Zamanlayıcı mı çalışıyor?

5

 Hava filtresi kirli mi?

6

 Giriş ızgarası ya da iç çıkış portu ünitesi engellenmiş mi?

–

 Oda sıcaklı doğru bir şekilde ayarlanmış mı?

3

 Bir pencere ya da kapı mı açık bırakılmış?
 Soğutma çalışması sırasında odaya doğrudan veya yoğun güneş ışığı mı giriyor?
 Odayı ısıtacak başka ısıtma cihazları veya bilgisayarlar bulunuyor ya da soğutma çalışması sırasında odada çok mu fazla insan var?

–

 Fan hızı "QUIET" (SESSİZ) olarak mı ayarlandı?
Fan hızı ayarı “QUIET” (SESSİZ) olarak yapıldığında, gürültü azaltmaya öncelik verilir ve klima
performansı düşebilir. Sağlanan hava akışının hacmi tercihinize uygun değilse, fan hızını “LOW”
(DÜŞÜK) ya da daha yüksek fan hızına ayarlayın.

4

Ünite, uzaktan kumanda üze-  Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri bitti mi?
rinde ayarlı bulunan ayarlardan  Uzaktan kumandanın içinde kullanılan pilleri tam oturmuş mu?
farklı şekilde çalışıyor.

3

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmanız durumunda derhal çalışmayı durdurun ve şalterleri kapatın. Daha sonra yetkili servis personelidanışın.
• Bu kontrol veya tanıları gerçekleştirmenizden sonra bile sorun devam ediyor.
• OPERATION (ÇALIŞTIRMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) göstergeleri yanıp sönerken ECONOMY (EKONOMİ) göstergesi hızlıca yanıp sönüyor.
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